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ARABIC JOURNALISM IN INDIA 
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ABSTRACT: 

Since ancient period Arabic was welcomed by the Indians. They learnt it 
and became wel versed in it. It is narrated that Kaurav and Padav carried 

out secret talks in Arabic. But when the Muslim reached India and they 
captured a great deal of this country they started promoting Arabic in a 
new way; they opened Arabic schools and made Arabic necessary in areas 
of Sind. 
But after this Arabic journalism could not florish in Indis. The Muslims 
wrote books and composed poems in it but they did not start Arabic 
journalism. It began only in 91th century when ‘Al-Nafa al-Azim lAhl-i-Haza 

al-Iqlim’ was issued in 9789. It was followed by a huge number of journals 
and magazines which I have mentioned in this article. 

This articles deals with the Arabic journalism since its birth till 0292. I have 
taken all journal and magazine with a short introduction to it pointing out 

its distinctions. In fact ninety nine percent of the Arabic journalism is 
supported by the private and personal efforts only a total of two-three 

journals are issued by the government. This is a thorough study of these 
journals. 
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 ، ؾبالت ، مسلموف اؽبند ،العربية ،الِصحافة ة: الكلمات المفتاحي
 الملخص

كلو أف اللغة العربية كصلت إىل اؽبند يف فجر تارخيها كانتشرت كترّكجت كتطّورت حىت عّمها تدريسها 
يف كالتأليف فيها. أما الصحافة العربية فقد ابتدأت فيها بصدكر ؾبلة "النفع العظيم ألىل ىذا اإلقليم" 

ا ىائالن ٔٚٛٔ ـ مث توالت اجملالت كالصحف كاعبرائد كىي تصدر كتتوقف كتصدر حىت نرل اليوـ عددن
من اجملالت كاعبرائد السنوية كنصف السنوية كالفصلية كالشهرية كنصف الشهرية. كليس ىذا فحسب 

                                                 
 ، جامعة دؽبي، نيو دؽبي، اؽبند شعبو علـو االساسيباحث، قسم  ٔ
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ك"البياف" ك"ؾبلة   بل ىناؾ ؾبالت ال تطبع بل ىي تنشر إلكًتكنينا فهنا ؾبلة "شفاء الصدكر" ك"اعبامعة"
كاليكوت" كؾبلة "البشرل" كؾبلة "البعث اإلسالمي" كؾبلة "التاريخ اإلسالمي" ك"ؾبلة اؽبند" كؾبلة 

 "الشركؽ" كغريىا فبا ال حيصى عّدىا حىت قبد أف مؤسسة كاحدة تنشر العديد من اجملالت.
افية، كمنها علمية، كمنها حبثية، ىذه اجملالت ؽبا أىداؼ كغايات فمنها إسالمية، كمنها كطنية، كمنها ثق

كمنها أدبية، كمنها تارخيية. كالعجب أف معظم ىذه اجملالت ال تتمتع من دعم مايل من قبل اغبكومة 
بل ىي تصدر إما على النفقات الشخصية أك العامة. قمت يف ىذه اؼبقالة بالتعريف الوجيز دبعظم 

ل ىي تصدر اآلف أـ قد توّقف صدكرىا كما اجملالت الصادرة عن اؽبند كالباكستاف كما ذكرت ى
 أشرت إىل ميزاهتا كأىدافها كاعبهات اليت تقوـ بتدعيم نشرىا كإذاعتها.

ـ كسأتناكؿ مثل ىذه اجملالت بالبحث ٕٓٔٓكلقد تركت فيها اجملالت اليت صدرت بعد السنة 
الصحافة العربية اؽبندية  كالدراسة فيما بعد إف شاء اهلل كمن أبرزىا ؾبلة اؽبند اليت قد غرّيت ؾبرل

كأصبحت معلمنا ؼبا صدرت بعدىا من اجملالت العلمية كاألدبية. إهنا ؾبلة قد حضيت بالتقدير كالتقييم 
 من قبل العلماء كالباحثني العرب.

 :الموضوع في مدخل

 كانت عندما للميالد عشر التاسع القرف آخر يف الربيطانية اؽبند يف بدأت قد العربية الِصحافة كانت
 كاجملالت اعبرائد كانت آخر، جانب كيف تطورىا، يف تقدمنا ربققاف احمللية كالِصحافة اإلقبليزية الِصحافة
 .كاسع نطاؽ على أيضنا تنشر كالفارسية األردكية

 اؽبند؟ يف العربية الِصحافة هبا زبلفت باليت األسباب ىي ما: سؤاؿ فهنا

 كلإلجابة على ىذا نقوؿ:
للغة العربية يف ذلك اغبني باؽبند تُػَعدُّ لغة مقدسة كسنسكريتية، فالعلوـ اإلسالمية اليت األكؿ: ما زالت ا

ذلك، مل  ىأردكية. كعالكة علكانت كانت تُْدَرُس يف اؼبدارس، ىي كانت يف العربية كلغة الدراسة فيها  
رة بالبالد العربية لذلك ىي تكن العربية لغة التكلم كالتفاىم ألبناء البالد كمل تكن ؽبم ركابط ثقافية مباش

ظلت ؿبدكدة يف الدكائر العلمية العربية فقط. يقوؿ الدكتور سليم الرضبن خاف الندكم صاحب الكتاب 
 :"الِصحافة اإلسالمية يف اؽبند تارخيها كتطورىا"
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ا ككتابةن مع أف معظمهم يقدركف على قراءة "كاف يوجد فيها عدد قليل يقدر على التعبري هبا حوارن 
لكتابات العربية كفهمها دكف القدرة على التعبري هبا، كىكذا أصبحت اللغة العربية غري نشيطة يف ىذه ا

 ٔالبالد."
 :"الِصحافة العربية نشأهتا كتطورىا"كيكتب الدكتور سعيد الرضبن األعظمي يف كتابو 

اسة األحاديث النبوية "كاف اؼبسلموف فيها )يف زاكية اػبموؿ( يركف كفاية يف قراءة القرآف الكرًن كدر 
كمن مث تركزت العناية حوؿ قراءة األلفاظ العربية كفهم معانيها يف أكساط  ٕكفهم النصوص الشرعية...

دينية كعلمية كال ذباكز رغبات الناس ىذا اغبد يف ؾباؿ اللغة العربية، ككل شخص حيرز مكنة من ىذه 
حيق لو أف يشغل منصب التدريس كتعليم التفسري  العناية كاف يعترب عامل اللغة العربية كالبارع فيها،

 ٖكاغبديث كاألدب كالبياف كما إىل ذلك."
ا، كمل كالثاين:مل يع العلماء كأساتذة اؼبدارس كطالهبا كقراء العربية يف ذلك العصر إىل كسائل اإلعالـ كلين 

 .ستخدامها للتبشري اإلسالمي كما يستخدموهنا ؽبذا العمل يف ىذه األياـايدركا 
التحرير اؽبندم كما فعلت  كفاحكالثالث:مل تكن العربية ؽبا دكر يف القياـ خبدمة الِصحافة الوطنية يف  

 خدمة اؼبصاحل اؼبشًتكة لو.يف اللغة األردكية كالفارسية كاؽبندية كالبنجابية 
ل كالرابع:مل تكن اؼبدارس كاؼبنظمات اإلسالمية قادرة على سبويل إصدار صحف كؾبالت عربية قب

نتفاع هبا كما  عن ذلك، مل تكن الِصحافة العربية عملية مرحبة كنافعة كمل يتوقع االستقالؿ اؽبند. كفضالن ا
 نتفاع يتوقع هبا.تُػَعدُّ الِصحافة اإلقبليزية كاألردكية كاؽبندية كظيفة مهنية كاال

 أول مجلة عربية في الهند القديمة:
أك جريدة عربية بعد أف ظهرت الِصحافة اإلقبليزية بسب الوجوه اؼبذكورة مل تكن تصدر أية ؾبلة 

ـ حقق ٕٕٛٔيف عاـ  "جاـ جهاف منا"كاحمللية. كلكن بعد تسع كأربعني سنة لصدكر جريدة أردكية أكىل 
ـ كاعتربكاىا مصدرن  ا لنشر العلوـ الشرعية ا تبشريين بعض أىل العلم كاؼبثقفني يف اؽبند أمهية كسائل اإلعال

. فهي اعتربت أكؿ جريدة "النفع العظيم ألىل ىذا اإلقليم"سم اجريدة أسبوعية بلذلك قاموا بإنشاء 
النفع العظيم ألىل ىذا ". كسول ىذهأية جريدة  كاعربية يف شبو القارة اؽبندية ألف الباحثني مل جيد

أكتوبر  ٚٔأسَّسها الشيخ مشس الدين دبدينة الىور كصدر العدد األكؿ ؽبذه اعبريدة يف  "اإلقليم
 كمدير ىذه اعبريدة كاف الفخرم جي. دبليو. ليتنرٗـ ربت رئاسة الشيخ مقرب علي.ٔٚٛٔ

(G.W. Leitner) ٔٛٗٓ-ٜٜٔٛ ـ مسجل جامعة بنجاب )الذم كاف لو دكر حاسم يف
ؿبمد "سم صاحب اؼبطبع اب "النفع العظيم..."اعبريدة  ىذهتأسيس جامعة بنجاب بالىور(. كظبَِّيْت 

 ٘."عظيم
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اعبريدة أثناء عملو يف مكتبة بنجاب بالىور يف  هد صبيل أضبد رضوم بعض األعداد ؽبذؼبا اكتشف سي
ـ بالتدقيق، عرؼ أف جريدة النفع ٔٚٛٔأكتوبر  ٕٗـ كطالعها خاصة عددىا الثاين يف ٜٚٙٔعاـ 

ا من مطبع بنجايب ـ ككانت تصدر أسبوعين ٔٚٛٔأكتوبر  ٚٔالعظيم يكوف قد صدر عددىا األكؿ يف 
ـ ا الشيخ ؿبمد نعماف خاف أستاذ العربية الضوء على ىذا كما يسلط   ٙؼبنشي ؿبمد مشس الدين.باىتما

 فيقوؿ: بالقسم العريب جبامعة دؽبي
ـ ٘ٛٛٔإىل  ٔٚٛٔ"يوجد يف مكتبة جامعة بنجاب بالىور ؾبلداف ؿبتوياف على أعداد السنوات من 

يد صبيل أضبد رضوم أثناء عملو يف . كاكتشفها س"ؿببوب عامل"من ىذه اعبريدة الباكرة يف ؾبموعة 
ـ( يف تارخو ٜٛٛٔ. كأشار إىل أنو مل يذكر ىذه اعبريدة إال إمداد صابرم )ت ـٜٚٙٔاؼبكتبة يف سنة 

أكتوبر  ٕٗوجد األعداد من العدد الثاين كتارخيو تللصحافة األردكية كؿبمد مشس الدين يف سرية كالده. 
أكتوبر  ٚٔأف العدد األكؿ يكوف قد صدر يف  هذا يعينفا ـ، كألف ىذه اعبريدة تصدر أسبوعين ٔٚٛٔ

من تلك السنة. ككانت اعبريدة تصدر من مطبع بنجايب )اؼبطبعة البنجابية( باىتماـ اؼبنشي ؿبمد مشس 
ـ(، صاحب ٘ٛٛٔيناير  ٕٚالثاين للمنشي ؿبمد عظيم )ت  ولدـ(، ككاف اؼبنشي الٜٔٔٔالدين )ت 

 ا صحيفة باللغة البنجابية.ر أيضن اؼبطبعة البنجابية الذم كاف يصد

ـ ٜٜٛٔ-ٓٗٛٔ (G.W. Leitner) الفخرم جي دبليو ليتنر "النفع العظيم"ككاف مديدر جريدة 
مسجل جامعة بنجاب بالىور آنذاؾ كقد قاـ بدكر فعاؿ يف تأسيس جامعة بنجاب بالىور. كظبيت 

 ٚؿبمد عظيم.""باسم صاحب اؼبطبعة ’ النفع العظيم...‘اعبريدة 

فيما  صدكرىا كلكنها توقفـ ٘ٛٛٔاؼبالحظ أف ىذه اعبريدة كانت تستمر بدكف توقف إىل عاـ  كمن
 ٛـ.٘ٛٛٔيناير  ٕٚبعد يف نفس السنة بعد أف توىف صاحب اؼبطبع كناشرىا اؼبنشي ؿبمد عظيم يف 

 ٜـ."ٙٛٛٔـ كليس يف ٘ٛٛٔكيقوؿ السيد الرضوم: "على ىذا تكوف اعبريدة قد احتجبت بعد 

ـ أف اعبريدة اؼبذكورة كانت مشتملة على شباين صفحات كفيما بعد كمن العل اد عددىا فأصبحت دز او
ربمل طبسة كعشرين كانت عشرة كسبت طباعتها على اغبجر يف اؼبطبعة البنجابية بالىور. ككل صفحة  

 ٓٔا يف كل عمود.سطرن 

ىي تركز على مواضيع  تعليمية جتماعية كما إىل ذلك، ااؼبواضيع اليت تنشر فيها كانت دينية، أدبية ك  أما
اإلصالحية. كفوؽ  "صبعية علمية"ا لنظرية السري السيد أضبد خاف التعليمية كحركتو جتماعية تائيدن اك 

ثار آىتماـ بنشر االبذلك، كانت اعبريدة ربتوم على مقاالت مًتصبة من اإلقبليزية إىل العربية كتقوـ 
ىتماـ الشيخ كرًن الدين ػ ت االشعراء القدماء )بأدبية من الشعر العريب القدًن كخدمات فحوؿ 
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ينشر أحواؿ الشعراء العرب يف ملحق كاف ـ ػ نائب مفتش اؼبدارس يف مديرية الىورػ يعين ىو  ٜٚٛٔ
نقطعت امستقل يف اعبريدة( مع الًتكيز على أخبار البالد العربية السياسية كالثقافية يف الوقت الذم 

ينشر يف اعبرائد كاف طالع على ما  االدر اإلشارة أف اعبريدة كانت تعتين بكذب ٔٔاؽبند من البالد العربية.
 اؽبندية كاإلقبليزية كما يقوؿ األستاذ ؿبمد نعماف خاف: 

مريت،  "أخبار عاملك"كلكتة،   "أردك غائد""فنجد فيها إشارة إىل ـبتلف اعبرائد اؼبعاصرة مثل: 
د... ككذلك قبد فيها اإلشارة إىل اعبرائد اإلنكليزية إلو آبا "نور األبصارك"الىور،  "أقبمن بنجابك"

اؽبندية كاألجنبية مثل نيويورؾ تائمز... ىوـ نيوز لندف ... تائمز آؼ إنديا... لكناؤ تائمز 
 ٕٔكغريىا..."

ـ أف اعبريدة كانت هتتم بنشر حلقات ترصبة كتاب ليتنر بالعربية مث ىذه ٕٚٛٔعاـ الجاء يف ؾبلد 
من مطبع مشس اؽبند  "مقدمة الصرؼ"ـ يف شكل كتاب بعنواف ٜٜٛٔىا يف سنة اغبلقات كانت تنشر 

(Shamsul Hind Press ففيما عددىا )ٕٔ  ـ نشرت مقالة من جريدة اعبوانب ٗٚٛٔمايو
اؼبصرية اليت انتقدت اؼبسلمني بعدـ رغبتهم يف تعليم اؼبرأة مستعرض اؼبصرئني الذين يعلموف بناهتم. 

 ٖٔيد نظريات السيد أضبد خاف التعليمية بشدة.ككانت ىذه اعبريدة تؤ 

ـ كاىتمامها بتعليم اؼبرأة كتػأييد آراء السري سيد أضبد خاف  كانت ؿبتويات اعبريدة تشمل مناصرة اإلسال
اؼبواد األدبية كذكر الوفيات كاألخبار احمللية كاألجنبية كاألخبار من اعبرائد اإلقبليزية ك كفضيلة اللغة العربية 

 .العامل كتفاصيلو كعدد سكاف

أكؿ صحيفة يف و "ىداية اإلخواف"مل تظهر يف اؽبند أم ؾبلة أك صحيفة سول  "النفع العظيم" بعد
مليامل خبط عريب ظهرت يف بقاع كرياال قبل قرف كنصف برئاسة السيد عبد اهلل كويا.  -اللغتني عريب

ـ بيد األستاذ سيد علي كويت ٜٜٛٔمت تأسيسها يف عاـ  "رفيق اإلسالـ"كأكؿ صحيفة أسبوعية مسماة 
 دارة اؼبولوم كومو كويت.  ؾ. س.إب "نساء اإلسالـ"أكؿ ؾبلة نسائية  صدرت كبينما

  كمن اجملالت يف عريب مليامل خبط عريب:

 )ربفة األخبار كىداية األشرار لػ)السيد سناء اهلل مقدم 

 )اؽبداية لػ)اؼبولوم كومو كويت 

 ليار(البياف لػ)بانغيل أضبد كويت موس 
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 رباد لػ)إم . ؾ . مولوم( اال 

 )صالح اإلخواف لػ)األستاذ سيد علوم كويت 

 )اإلسالـ لػ)اؼبولوم ككم ؿبمد 

 ٗٔمليامل. –نشرىا يف خط عريب يف اللغتني عريب لكمن اؼبالحظ أف كل ىذه اجملالت ظبيت بالعربية 

 الِصحافة العربية في شمال الهند
ـ يف بلدة لكناؤ. مث ٕٜٓٔبالعربية األردكية يف مارس  "يافالب" صدرت ؾبلة "النفع العظيم"كبعد 

ـ كاليت أشرفها قائد التحرير موالنا أبو الكالـ ٖٕٜٔمن مدينة كولكاتا عاـ  "اعبامعة"ظهرت ؾبلة 
ا من اجملالت العربية ككذالك بقي مكاف الصحافة شاغرن  ٘ٔستمرت سنتني مث توقفتاآزاد. ىي 

ية كذىبت إىل اغباشية مرة ثالثة كلكن بعد تسعة أعواـ هنض علماء ككاجهت الِصحافة من مشاكل مال
ـ لندكة العلماء  ـ التابعة لندكة  من دار "الضياء"إحياء الصحافة العربية كقاموا بتأسيس ؾبلة بدارالعلو العلو

عًتاؼ من األدباء كاؼبثقفني ؾبلة إسالمية أدبية تلقلت عظيم االىذه ـ. كانت ٕٖٜٔالعلماء يف سنة 
كبعد ذلك ظلت الِصحافة  ٙٔـ.ٖٜ٘ٔحتجبت عاـ ا اؽبند كخارجها كلكنها بسبب الوجوه القاسرة يف

ستئناؼ صدكرىا أك إصدار أم اإىل التوقف، مل تتم ؿباكالت لتقدديها كال ظهرت رغبات الناس إىل  
من قبل  الصحافيني العربإدارة تصدراف ربت كانتا   نياللت "النفري"ك "العرب" ؾبلة أخرل سول ؾبليت
قضايا اؼبدارس اإلسالمية العربية بصلة حبياة اؼبسلمني باؽبند كال مل تكن ؽبا اغبكومة اؽبندية كلكن 

الصحافة العربية باؽبند كأصبحت اللغة العربية فيها  فًتة عقمتتلك الفًتات باعتربت لذا  ٚٔكآداهبا
 ؿبدكدة يف اؼبدارس فقطكما يذكر سعيد األعظمي:

كبقيت الصحافة العربية حائرة بني اؼبوت كاغبياة كمل تزؿ اؼبدة تطوؿ كاألياـ تنقضي  "الضياء"حتجبت "ا
كالناس عنها يف شغل كاؼبدارس العربية يف غفلة، كبدأ اليأس يسود على النفوس كتستويل الغفلة على 

ة حاظبة الشعب كيتفرغ العلماء لشأهنم كينعزؿ الناس عن تعليم اللغة العربية كآداهبا، حىت أصبحت فًت 
ا يف الِصحافة العربية ال جهد فيو كال ؿباكلة غري بعض اجملالت اليت  بقي فيها اؼبيداف الصحايف شاغرن 

ربت إدارة رجاؿ من العرب، ال صلة ؽبا  "النفري"ك "العرب"كانت تصدرىا اغبكومة اؽبندية من ؾبلة 
رس العربية يف اؽبند كانت تعتين هبذه حبياة الشعب اؽبندم كال بلغة اؼبدارس العربية كآداهبا، كبعض اؼبدا

ا كلكنها مل تكن متمتعة حبماية اغبكومة، كإمنا  ا كفنن ا كلغةن ككانت تقوـ بتدريسها أدبن اللغة الكردية علمن 
 ٛٔكانت تقوـ خبدمتها بإعانة من فقراء اؼبسلمني فبا ال يستهاف بو."
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 باؽبند العربية اإلعالمية اػبسارة نع بيهار كالية من العلم رجاؿ رفكّ  القاسية الظركؼ ىذه خالؿ
 إال اجمللة ىذه تستمر مل اغبظ، لسوء كلكن. العشرين القرف خالؿ "الصبح" سماب ؾبلة إلخراج كاستعدكا

 توقفت اأيضن  ىيك  ـٖٜ٘ٔ أبريل يف "اؼبرشد" ؾبلة ظهرت كبعدئذ. األبد إىل كتوقفت قليلة فًتاتل
 ٜٔ.هافي كاؼبسلمني العربية قراء رغبة عدـ بسبب

 :كىي "ظيمعال النفع" جريدة بعد ظهرت العربية كالصحف كاجملالت

 )×(  م،1092 مارس ترابراديش،و أ والية لكناؤ، مدينة ،"البيان" مجلة -2

 اغبجة ذم ٕٓ يف األكؿ عددىا كصدر ؤلكنا مدينة يف األردكية العربية "البياف" ؾبلة ستتأسّ 
 تصدر كانتك  سياسية تارخيية أدبية علمية شهرية لةؾب إهنا ٕٓ.ـٕٜٓٔ مارس لشهر اؼبوافق ىػٜٖٔٔ

 الزماف من فًتة بعد كلكن اؼبدراسي العلي عبد الشيخ كإشراؼ العمادم اهلل عبد الشيخ رئاسة ربت
 ربريرىا رئيس األؼباين اؼبستشرؽ ىاركف يوسف الدكتور أصبحف آخراف شخصاف كإشرافها رئاستها توىل

 :ىػٕٖٛٔ للبياف شعباف عددىا يذكر كما زيين علي سيدكال آفندم سليماف السيد كمنشئها

 كلية يف الشرقية األلسنة أستاذ األؼباين اؼبستشرؽ ىاركف يوسف الدكتور الفاضل رئاسة ربت" تصدر
 ٕٔ"زيين علي كالسيد آفندم سليماف السيد ؼبنشئها اإلسالمية، عليكرة

 النهاية يف كلكنها شهرية نصف إىل ربولت مث سنوات طبس مدة إىل شهرية البداية يف اجمللة ىذه كانت
 يف تصدر كانت قليلة فًتة بعد مث كاألردكية العربية باللغتني إصدارىا بدأ. عليو كانت ما إىل عادت
 كلتا يف تصدر أخذت األردكية يف الناس رغبات ادتدز ا عندما األخرية اؼبرحلة يف كلكن فقط العربية
 باللغتني مواضيع على ةؿبتوي كجدناىا ؽبا، أعداد عدة طالعنا احينم ٕٕ.كاألردكية الضاد لغة اللغتني
 جاء كما أجزاء ثالثة إىل اؼبقاالت تنقسم ككانت كأربعني أربع إىل صفحاهتا عدد كبلغ كاألردكية العربية

 :ىػٖٖٛٔ الثاين عددىا يف
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 كاف الثاين ءاعبز ك  اؽبامة اؽبند أخبار فيها كانت خالصة عربية مواضيع يتضمن كاف األكؿ اعبزءف
 على حيتوم كافك . الصفحة نفس على اؼبقابل العمود يف األردكية إىل ترصبتها مع عربية مقاالت يتضمن
 حيتوم كافك  خالصة أردكية مواضيع يتضمن كاف الثالث كاعبزء كاؽبند اإلسالمي العامل عن ىامة مواضيع

 ٖٕمنداؽب كالوطنك  اؽبنود كاؼبسلمني اإلسالمي العامل عن مقاالت على

 كطباعتها الصحفي فنها بسبب كخارجها اؽبند يف العلمية الدكائر يف احسنن  قبوالن  "البياف" حظيت
 كانت كىي عليها، طلعواا بعدما كمثقفيها العرب األدباء أشاد. توفرةاؼب اإلمكانيات حسب كإخراجها

 العريب الذكؽ خلق يف اريادين  ارن دك  ؽبا إف. احديثن  اعربين  اأسلوبن  تعلموا حيث اؽبند يف العربية لطلبة منصة
 كحبياهتم خاصة كاؽبند العامل يف اؼبسلمني بأكضاع التعريف يف اكبرين  فضالن  ؽبا إفك  اعبديد اعبيل يف

 .اؽبند إىل العرب أخبار كنقل العرب إخواهنم إىل أخبارىم بالغكإ السياسية

 كمن كالعرب، اؽبند مسلمي  بني كصل نقطة الفًتة تلك يف كانت اجمللة ىذه أف بالذكر اعبدير كمن
" البياف" إف. "العظيم النفع" جريدة توقف بعد الثانية النشأة مقدمة كانت "البياف" ؾبلة أف القوؿ أرجح
 كانت. هبا ينمتأثر  أخرل عربية ؾبالت بعدىا أصدركا الذين اعبديد اعبيل إنشاء يف احاظبن  ادكرن  لعبت
 ثالثة طالعت ؼبا ٕٗ.اؼبعاصرة اؼببادرة ىذه سلسلة من "سالمياإل البعث"ك "الضياء"ك "اعبامعة" ؾبلة

 كثقافية دينية حبوث كؾبلة أخبارية نشرة كانت أهنا نتيجةال إىل كصلت اجمللة، ىذه من اعددن  عشر
 .شاملة جامعة ؾبلة كانت فهي كباعبملة. كتارخيية

 )×(م( 1024–م1023أبريل ) 1مدينة كولكاتا، والية بنغال،  "،الجامعة"مجلة 
 خلفية تاريخية إلصدار مجلة الجامعة: 

ضد اؼبؤامرة اليت قاـ هبا الربيطانيوف يف  قياـىو كاف ال "اعبامعة"إف السسب الرئيسي كراء إصدار ؾبلة 
يف عاـ  "اػبالفة العثمانية الًتكية"إثارة حاكم بالد اغبجاز آنذاؾ الشريف حسني بن علي إلسقاط 

غبجاز كملك على عرش اغبجاز. كمن أجل ىذه اؼبؤامرة السياسية ازدادت ـ. كهبذا تبوَّأ حاكم إٜٔٔ
إخواهنم  ضدىذه اؼبؤامرة على ا. عندما اطلع مسلمو اؽبند أحواؿ اغبجاز كصبيع اؼبعمورة العربية سوءن 

اضطربوا بسبب سيطرة الربيطانيني على اغبجاز. كاف الشريف حسني  "اػبالفة العثمانية الًتكية"العرب ك
ا يف تأدية ىذه اؼبهمة اليت استكملت بو. كيف غضوف ذلك، كاف موالنا أبو ا حاظبن ل دكرن هبذا الصدد أدّ 
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ـ. ؼبا اطَّلع موالنا آزاد ٕٜٔٔديسامرب  ٕٓالكالـ آزاد قد ُسِجَن بعد أف اُْعُتِقَل من قبل اإلقبليز يف 
ازبذ موالنا ، ـٖٕٜٔا. كلكن عندما اُطِْلَق سراحو يف يناير لى ىذه األكضاع اػبطرية، ظلَّ ؿبزكنن ع

يشارؾ مسلمو اؽبند يف معركة اغبجاز دبقاالهتم كمواضيعهم  يا إلنشاء ؾبلة عربية يف اؽبند كا حاظبن موقفن 
ـ ضد حاكم اغبجاز كيف تأئيد نظرية  أمالقيمة يف تغيري الر  . فأصدر موالنا "ة العثمانية الًتكيةاػبالف"العا

تا. كىي كانت ؾبلة نصف شهرية اـ من مدينة كولكٖٕٜٔأبريل  ٔيف  "اعبامعة"آزاد ؾبلة عربية باسم 
 ٕ٘ليح آبادم.اؼبتُْصَدُر ربت إشرافو كإدارة الشيخ عبد الرزاؽ 

لية كالدكلية، كتشجيعهم توجيو األقطار العربية إىل معركة السياسة احمل ىتركزت عل "اعبامعة"كانت ؾبلة 
ستقالؿ كما يصرح مدير ستقالؿ من اؼبستعمرين. كإف اؽبند كانت تدعِّم اذباىهم كبو االاال نيل على
 الشيخ عبد الرزاؽ:    "اعبامعة"ؾبلة 

"إف العرب يف رأينا خري أمم األرض، كىم مخ العامل اإلسالمي كقوامو، ال صالح لو إال بصالحهم كال 
 بقيامهم، كذلك ألسباب ال زبفى على أحد فبن درسوا تاريخ اؼبسلمني كحالتهم اؼباضية مستقبل لو إال

ـ باؼبسئلة العربية ا. ىذه اغبقيقة ىي اليت تسوقنا معشر مسلمي اؽبند إىل االا صحيحن درسن  كاغباضرة ىتما
 بعد أف نرل ىذه أكثر من غريىا من اؼبسائل اإلسالمية كىي اليت ضبلتنا )اؽبنود( على أف ال نسًتيح إال

 ٕٙ.ا" صحيحن اؼبسئلة قد حلت حالن 

 جتماع ؼبؤسبر اعبمعية الوطنية الكربل:اكيقوؿ آزاد يف خطبتو اليت ألقاىا يف 

ف مئات اؼبالئني من إ ،"إف اؽبند تؤكد ؼبصر كسوريا كفلسطني كالعراؽ كمراكش كصبيع األقطار الشرقية
ستقالؿ كما يتمنوهنا بأصبعهم يتمنوف ؽبا اغبرية كاال ؽبنودالقلوب باؽبند متململة لنجاحها كفوزىا، كأف ا

إف اؽبند تؤكد سكاف البالد العربية بأف صوف استقالؽبم كحفظ بالدىم من النفوذ األجنيب  ... ألنفسهم
ـ أيضن  ـ اؼباضية كأهنا ال تزاؿ ذباىد كتناضل ٕٜٓٔا غاية كبرية جبهادىا كما كاف يف سنة ال يزاؿ اليو

 ٕٚيف أم ناحية من البالد العربية أدىن نفوذ لألجانب." حىت ال يبقى

دبقاالهتا السياسية اغبادة على موقف حكومة شريف حسني، انتقد شريف  "اعبامعة"ؼبا انتقدت ؾبلة 
حيث كتب فيها  "القبلة"الكالـ خالؿ ؾبلتو اغبكومية  ا على صاحب اعبريدة أيبا مهاصبن حسني أيضن 

 :"اعبامعة"من أيب الكالـ، كما يوضح مدير ؾبلة  ا بأيب الكالب بدالن مستهزءن 

ا يف ىجوـ  ؾبلة ثورية تتسم باعبرأة كاألسلوب النقدم الالذع لذؾ كانت سببن  "اعبامعة""كانت ؾبلة 
كثري من اؼبسلمني على الشريف حسني ابن علي فبا أثار ضبيتو ضد اجمللة كنسي منصبو كبدأ يسبها يف 
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ـ آزاد كانت تتميز بقراءىا اؼبثقفني حيث كتب فيها مستهزئن   اليت "القبلة"ؾبلتو اغبكومية  أبو ‘ا بأيب الكال
ككانت لغتو لغة ركيكة ككنت قد ظبعتو خيطب يف مكة اؼبكرمة ففهمت من أسلوبو أف ’ الكالب

 ٕٛ.كاف فبا أماله ىو نفسو على كاتبو"  "اعبامعة"ضد  "القبلة"الكلمات اليت نشرت يف ؾبلة 

كانت مثل شقيقتها اىتمت بنشر العلوـ اإلسالمية كالدراسات الثقافية   "اعبامعة"كاؼبالحظ أف ؾبلة 
كتوجيو األمة اؼبسلمة إىل مسؤكلياهتم ككاجباهتم السياسية، كإىل إصالح أحواؽبم. كلكنها تركزت بوجو 

ـ يف اؽبند كتركيا كاغبجاز. كىي ثبتت ملتقى ٕٜٗٔـ إىل ٖٕٜٔخاص على الظركؼ الساسية خالؿ 
ا لتشجيع ابن سعود يف سبيل طرد الشريف حسني كأسرتو من بالد اغبجاز، مصدرن ك ار السياسية لألفك

ـ  ٕٜٗٔيف  ٜٕاليت أسَِّست ألجلها كألهنا توقفت عن الصدكر "اعبامعة"كهبذا استكملت مهمة ؾبلة 
 كما يقوؿ الشيخ عبد الرزاؽ:

بسببها اضطرب مسلمو اؽبند "كانت ىذه اغبركة )تأسيس اعبامعة( صحيحة كيف الوقت اؼبناسب، ف
بصفة خاصة كعامة اؼبسلمني الذين قاموا يناىضوف الشريف. ليس ىذا فحسب بل شجعت ابن سعود 

ا من اإلقبليز، كحيث أكضحت لو اجمللة أنو من حيث الذم كاف يقدـ القدـ كيؤخر األخرل خوفن 
ر عن ساعده ع ابن سعود كمشّ السياسة الدكلية أف اإلقبليز ال يستطيعوف مساعدة الشريف، كؽبذا تشج

اليت أسَِّست من  "اعبامعة"كطرد الشريف حسني كأسرتو من بالد اغبجاز. كهبذا انتهت مهمة ؾبلة 
 ٖٓ.أجلها كىي ربرير اغبرمني الشريفني من الشريف حسني، لذلك توقف إصدارىا"

 قف حاكم اغبجازالعاـ ضد مو  مخالصة القوؿ أف اجمللة الغراء كاف ؽبا دكر حاسم يف تغيري الرأ
)الذم سانده الربيطانيوف إىل أف تربع حاكم اغبجاز كملك على عرش اغبجاز(، كيف  الشريف حسني

ا على ا خالدن تشجيع ابن سعود لطرد الشريف حسني كأسرتو من اغبجاز. إهنا يف مدة قصرية، تركت أثرن 
بية من حيث أرباد األمة اؼبسلمة العامل اإلسالمي كاألقطار الشرقية كال سيَّما على كل اؼبعمورة العر 

ا كبو اؼبصاحل اؼبشًتكة. كىي توقفت بعد أف انتهت مهمتها ا كاقتصادين جتماعين اا ك كاألمم الشرقية سياسين 
 بعد حل قضية اغبجاز.  

 )×(م 1035 –م 1032ترابراديش، مايو و ندوة العلماء، والية أ ،الضياء مجلة
ـ إىل ٕٜٗٔسنوات بعد توقف صحيفة اعبامعة يف عاـ كانت الفًتة اؼبمتدة لسبع  الضياء ؾبلة

ـ خالية بصفة الِصحافة العربية اعتربهتا حركة ندكة العلماء غفلة إعالمية كخسارة لإلسالـ يف ٕٖٜٔ
إخواهنم العرب كتنقل تطورات الفعاليات باؽبند. ألف ىذه الوسيلة الوحيدة كانت تربط مسلمي اؽبند 

ىذا الفراغ قاـ علماء ندكة العلماء بإنشاء  ألإىل العامل اإلسالمي العريب. ؼبالدينية كالقضايا اإلسالمية 
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ـ  "الضياء"ؾبلة  ـ من ندكة العلماء ٕٖٜٔىػ / مايو ٖٔ٘ٔالشهرية كصدر عددىا األكؿ يف ؿبـر اغبرا
ربت إشراؼ العالمة السيد سليماف الندكم كالشيخ تقي الدين اؽباليل لرئيس ربريرىا الشيخ مسعود 

 "الضياء" الندكم مع إشًتاؾ الشيخ أبو اغبسن اغبسين الندكم كاألستاذ موالنا ناظم الندكم. إف عامل
يف حني   صدرتجتماعية شهرية كانت تصدر يف منتصف كل شهر عريب. اؾبلة علمية أدبية تعليمية 
للدارسني   تكنكملألساليب القددية حافلة بالقيود اللفظية كالًتاكيب اؼبعقدة لكانت اللغة العربية مقلدة 
الذم يذكر العالمة ’ إال يف أمور طفيفة من الفقو أك أحباث ظبجة يف اؼبنطق‘قدرة على التكلم كالكتابة 

 سيد سليماف الندكم:

"ىذه بالدنا اؽبند فيها كبو شبانني مليونان من اؼبسلمني، كفيها كبو مليوف من يفهم لغة القرآف كيعرفها، 
لتكلم هبا كتقدر مدارسهم العربية بألف من صغارىا ككبارىا، كطلبة العربية كإف مل تكن ؽبم قدرة على ا

فيها كبو مائة ألف أك يزيدكف...كعلى ذلك ما يؤؼبنا ذكره كيشكونا نشره، إف ىؤالء اعبم الغفري، كالعدد 
فضالن  الوفري، أكثرىم بكم عن التكلم باللغة العربية، كؽبم عي عن الكتابة البديعة السلسلة اؼبنسجمة،

عن اػبطابة فيها مرذبلني، كليست كتابتهم إال يف أمور طفيفة من الفقو أك أحباث ظبجة يف اؼبنطق 
 ٖٔسبجها اآلذاف، كال تسمن كال تغين من جوع العلم..."

تصاؿ اإلعالـ العريب اؽبندم زبذت حركة ندكة العلماء إجراءات قوية الايف ىذه الظركؼ اغبائرة 
 دكؿ العربية عن طريق ؾبلة الضياء.باإلعالـ العريب يف ال

 جنوب الهند –الصحافة العربية في والية كيراال 

 خلفية تاريخية:
الِصحافة العربية يف كالية كرياال / جنوب اؽبند مرنت دبرحلتني: يف اؼبرحلة األكىل بدأت الصحف 

العمل الصحفي إىل  مليامل خبط عريب. كاألسباب الرئيسية اليت دفعت ىذا –كاجملالت يف لغتني عريب 
ـ ىو كجود اؼبطابع يف ىذا اػبط، كاعتناء اؼبسلمني بو  كسيلة كحيدة لتصدير اؼبعارؼ كانت  يىك األما

اإلسالمية كاألخبار احمللية بني الشعب اؼبسلم يف اؽبند كالعامل العريب فتلقت الصحف يف ثنائي اللغة 
-ظار القراء اؼبسلمني. فأكؿ صحيفة يف عريبا كقبحت يف جذب أن الئقن مليامل خبط عريب قبوالن –عريب 

برئاسة السيد عبد اهلل كويا. كأكؿ صحيفة أسبوعية  "ىداية اإلخواف"مليامل ظهرت يف بقاع كرياال باسم 
نساء "ـ. كصدرت أكؿ ؾبلة نسائية ٜٜٛٔأصدرىا األستاذ سيد علي كويت يف عاـ  "رفيق اإلسالـ"

 . س. دارة اؼبولوم كومو كويت. ؾإب "اإلسالـ
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 كمن أىم  اجملالت اليت صدرت يف اػبط العريب ىي:

 لػ)السيد سناء اهلل مقدم( تحفة األخبار وهداية األشرار 

 لػ)اؼبولوم كومو كويت( الهداية 

 لػ)بانغيل أضبد كويت موسليار( البيان 

 لػ)إم . ؾ . مولوم(  اإلتحاد 

 لػ)األستاذ سيد علوم كويت( صالح اإلخوان 

 ككم ؿبمد( لػ)اؼبولوم اإلسالم 

  ٕٖكذبدر اإلشارة إىل أف كل ىذه اجملالت كانت تنشر بالعربية كاؼبلياؼبية يف اػبط العريب.

شهرية كيف اؼبرحلة الثانية بدأ دكر الِصحافة العربية اػبالصة يف اللغة العربية بإصدار أكؿ ؾبلة عربية 
أكؿ عددىا يف شهر ؿبـر  . كصدر"صبعية العلماء بكرياال"كانت تصدر ربت رعاية كىي   "اؼبرشد"

لشهر ىػ اؼبصادؼ ٖ٘٘ٔ، شواؿ ٕٔـ كقسنا ىذا على اجمللد الثاين، العدد ٖٜ٘ٔىػ / أبريل ٖٗ٘ٔ
 33.تشري إىل تاريخ إصدارىا "خاسبة السنة الثانية"ـ كإحدل اؼبقاالت منشورة فيها ربت ٖٜٙٔيناير 
ـ، كصلنا إىل نتيجة أف ىذه ٖٜٛٔـ إىل عاـ ٖٜٙٔمن عاـ  "اؼبرشد"نا ستة أعداد جمللة درسعندما 

 ـ من كرياال / جنوب اؽبند.ٖٜ٘ٔاجمللة كانت ؾبلة عربية أكىل صدرت يف أبريل 

 .ٖٗؾبلة دينية علمية تصدر يف كل شهر عريب ربت رعاية صبعية العلماء بكرياال "اؼبرشد"كانت ؾبلة 
لى مواضيع عربية حيتوم ع ـٖٜٙٔلعاـ لمجلد الثاين ل ٕٔصفحة، كالعدد  ٓٗىي تشتمل على 

خالصة سول كاحد من اؼبواضيع كاف يف لغة مليامل خبط عريب مل نفهمو كاؼبواضيع الباقية األخرل كانت 
لذا  ٖٙنا طبسة أعداد أخرل كجدنا كافة اؼبواضيع بالعربية اػبالصةدرسكعندما  ٖ٘يف العربية اػبالصة.

 اعتربناىا ؾبلة عربية خالصة.
ـ كانت أكؿ ؾبلة ٖٜٙٔالصادرة يف " البشرل"ب العربية كباحثيها ؾبلة كيف جهة أخرل اعترب كافة كتا

 :تعربية خالصة كما يقوؿ احملاضر عبداعبليل 

ـ، كالفضل يف تأسيسها يرجع إىل ٖٜٙٔيف عاـ  "البشرل""فتولدت أكؿ ؾبلة عربية يف كرياال، ؾبلة 
ـ(، مث ٜٗٙٔ)عاـ  اهتاؼبولوم ؿبمد ؾ. ب. كلكن ما لبث أف توقف إصدارىا بعد سنة من نشأ
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ـ. بل مل ٜٚٙٔ( يف سنة KATFالعربية لوالية كرياال ) يرباد معلمااستانف إصدارىا ربت رعاية 
 سنوات قليلة..."لطل عمرىا إال ي

ـ ٖٜٙٔبكوهنا أكؿ ؾبلة عربية صادرة يف كالية كرياال يف  "البشرل"كلكن الدعول اؼبذكورة عن ؾبلة  
ـ يف مكتبة اعبامعة اؼبلية ٕٗٔٓيف شهر أكتوبر  "اؼبرشد"ؼ ؾبلة ا بعد اكتشاثبت خطأن تارخيين 

العربية الشهرية الصادرة يف شهر أبريل  "اؼبرشد"نيو دؽبي. كاآلف بإمكاننا أف نعترب ؾبلة باإلسالمية 
 ـ.ٖٜٙٔيف  صدرتؾبلة عربية ثانية  "البشرلك"ـ أكؿ ؾبلة عربية يف كرياال / جنوب اؽبند ٖٜ٘ٔ

 )×(م 1035هـ / أبريل 1354الية كيراال، محرم و  ،مجلة المرشد
بكرياال / جنوب اؽبند. كصدر أكؿ  "صبعية العلماء"كانت تصدر عن " اؼبرشدشهرية "أكؿ ؾبلة عربية 

نا ستة أعداد ؽبذه اجمللة كخاصة اجمللد درسـ. عندما ٖٜ٘ٔىػ/ أبريل ٖٗ٘ٔعددىا يف شهر ؿبـر 
ـ كإحدل اؼبقالت اؼبنشورة فيها ربت ٖٜٙٔيناير لشهر  ىػ اؼبصادؼٖ٘٘ٔ، شواؿ ٕٔالثاين، العدد 

تشري إىل تاريخ إصدارىا اؼبذكور، كصلنا إىل نتيجة أهنا تكوف قد  اليت "خاسبة السنة الثانية"العنواف 
 ـ.  ٖٜ٘ٔصدرت  يف شهر أبريل عاـ 

مواضيع  حيتوم على ـٖٜٙٔلمجلد الثاين ل ٕٔصفحة، كالعدد  ٓٗكانت اجمللة الغراء تشتمل على   
عربية خالصة سول كاحد من اؼبوضيع كاف يف لغة مليامل خبط عريب مل نفهمو كاؼبواضيع الباقية األخرل  

نا طبسة أعداد أخرل، كجدنا كافة اؼبواضيع درس كلكن عندما ٖٚكانت يف العربية اػبالصة خبط عريب،
 ها:كإليكم بعض مناذج ٖٛبالعربية اػبالصة لذا اعتربناىا ؾبلة عربية خالصة.

ينبغي مع تعميم  –"ما ىو الواجب على مسلمي اؽبند حيث السياسة يف اغبالة اغباضرة اإلنقالبية 
التعليم كنشر علم أصوؿ اإلسالـ كفقو قوانني الشريعة يف اؼبسلمني )الذم ىو الواجب األكؿ من 

اجب األكؿ يف العدد ذكر ىذا الو  –األعماؿ الواجبة اليت جيب علينا أف نصرؼ قوانا كننفق أموالنا فيها 
 اؼباضي( كجيب أف يسعى كجيتهد يف آف يكونوا مسلمني حقيقني متبعني لألحكاـ اإلسالمية، عمالن 

 ٜٖ.، ..."كفعالن 

، كجدناىا ؾبلة عربية دينية علمية مركزة على اؼبعارؼ "اؼبرشد"نا ستة أعداد مذكورة جمللة درسعنما 
كتعريف العامل اإلسالمي كالعريب بأحواؿ مسلمي اؽبند يف  اإلسالمية كسياستها الدينية كقضايا اؼبسلمني

بنا حبيث الفن  ـ مل تتأثرٖٜٛٔـ إىل ٖٜٙٔالعهد الربيطاين. إف اؼبواضيع اؼبنشورة فيها يف الفًتة ما بني 
الصادرة  "البياف"نا بعض اجملالت العربية األخرل الصادرة قبلها كمثل ؾبلة درسالصحفي كلكن عندما 
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 -ـ ٕٖٜٔالصادرة يف  "الضياء"ـ كؾبلة ٕٜٗٔ –ـ ٖٕٜٔالصادرة يف  "اعبامعة"لة ـ كؾبٕٜٓٔيف 
 كأفصح منها من حيث صحة اللغة كالبياف كالفن الصحفي.  "اؼبرشد"ـ كجدناىا أفضل من ؾبلة ٖٜ٘ٔ
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